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Основен извод 

За да се постигне пълноценно включване на хора с увреждания и техните семейства в 

общността, е необходимо социални, здравни и образователни услуги да работят  

координирано и с ориентация към бъдещо постигане на максимална автономност на клиентите 

си чрез постигане на тяхното включване на пазара на труда.  

Тази перспектива липсва за участниците в изследването – над 400 хора с увреждания и 

членове на техните семейства, които страда от хронично изключване по признаци: недостиг на 

ресурси, достъп до редовна лекарска грижа, общуване с представители на мнозинството, 

достъп до образование, насочено към създаване на професионални умения и достъп до 

подходящи работни места чрез услугите на бюрата на труда. 

Основна препоръка 

 За да се преодолеят горните бариери пред включването, в плановете на услугите за хора с 

увреждания и техните семейства, трябва да се включи развитието и целите на членовете на 

техните семейства.   Те трябва да работят координирано за постигане на целите, свързани с 

участие на пазара на труда. Това включва: 

-  осъзнаване на съществуващата стигма и начина, по който тя е пропила  стигматизиращи 

практики на здравната, социалната, образователната системи. 

- здравната система да оценява способностите на хората с увреждане, да осигурява 

медикаментозно лечение, да проследява здравословното състояние и информира останалите 

сектори за справяне с рисковете, свързани със заболяването, да дава препоръки за 

възможностите на хора с увреждания да участват на пазара на труда, да се информира за 

методи на включване на хора с увреждане на пазара на труда в държави, в които те са развити, 

да работи с другите сектори в съгласие и координирано. 

- образователната система да мобилизира усилията си в осигуряване на образование, 

насочено към постигане на максимално автономен живот на хора с увреждания. Тя трябва да 

осигури необходими програми за учене през целия живот, ориентирани към участие на пазара 

на труда на семейства, които се грижат за хора с увреждания.  

- социалната система трябва да се развива на базата на обратната връзка на изключените 

и да приеме, че има лидерска роля в това да помага на мнозинството да осъзнава 

предразсъдъците си към хора, които имат увреждане и техните семейства. Тя трябва да развие 

практики, съответни на тази роля. 
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- бюрата по труда да оценяват потребностите от работа на хора с увреждания и техните 

семейства и да мобилизира ресурсите си така, че да предлага такива работни места, които да 

осигуряват тяхното участие. Тя трябва да стане моста между бизнеса, образованието и хората. 

За всички сектори е важно да бъдат про-активни в работата си с хора с увреждания  и техните 

семейства, тъй като хроничното им изключване, базирано на стигма, е довело до трайни 

нагласи, поддържаща тяхната изолация. Такива са липсата на доверие в системите и апатия, 

произтичаща от това. Необходима е политика, която насърчава професионалистите да са про-

активни. 

1. Контекст 

Интеграцията на хора в България е съпроводена с трудности, които най-общо произтичат от 

конфликт между съществуващи нагласи за тяхно изключване от обществото и налагащите се 

от страна на ЕС и групи хора с увреждания стандарти за тяхното интегриране сред 

мнозинството.  За интегрирането на хора с увреждания държавата създава инфраструктура на 

социални услуги, регулации в образователната система, но назначените в тях хора нямат 

ценности, нагласи и умения за прилагат приетата методика за Работа по случай, която да 

гарантира максималното включване на дете и лице с увреждане в обществото. Липсата на 

дългосрочни отношения с професионалисти, които да работят по тази методика лишава хората 

с увреждания от това те да преживеят държавата като полагаща грижа. Затова получаването на 

материална помощ се преживява като унизителна и недостатъчна.  

2. Организация, провеждаща изследването е АРДЕ 

Това е организация, която системно и професионално подкрепя деца и родители, в чиито 

семейства има болни от епилепсия. Мисията на организацията е постигане на максимална 

интеграция на членовете си. АРДЕ е родителска организация, която въвлича в работата си 

професионалисти от трите сектора: здраве, образование и социални услуги и прилага 

методиката за Работа по случай, като спазва нейните процедури- мултидисциплинарна оценка 

на случая, съставяне на формулировка и интервенции, които се проследяват. Организацията 

работи и на ниво политика, като лобира за законови промени. АРДЕ е национално-

представителна организация поради факта, че има клонове в страната и броят на нейните 

членове надвишава 1000. Стандарт, към който организацията се придържа е да развива 

програмите си на базата на научни данни. Някои от изследванията на организацията са: 

Анкета , сред членовете на асоциацията за проблемите свързани с отглеждането на деца с 
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епилепсия и затрудненията на семействата; анкета с представителна извадка за цялата страна 

за приемането на децата и лицата с епилепсия в обществото, трудностите на хората в 

общуването с тях и техните страхове.  Резултатите от тези изследвания АРДЕ представи на 

конференции на Международното бюро по епилепсия /IBE/ и Световната лига за борба с 

епилепсията /ILAE/. 

3. Цел на изследването  

Тя е да се провери доколко интеграцията на хора с увреждания и техните семейства зависи от 

тяхната собствена активност и по какъв начин участието на пазара на труда може да 

допринесе за това. По същество, целта на това изследване представлява коренна промяна в 

мисленето за хората с увреждания и тяхното позициониране в обществото. Тази промяна 

трябва да се отбележи, че започва от страна на родителска организация – т.е. тя започва 

„отвътре“ и затова е особено ценна. Тя е ценна, защото променя мисленето за уврежданията – 

от такова, което изисква държавата да се грижи за тази група – в такова, което изисква самите 

хора с увреждания да бъдат активни съавтори на собственото си включване. Това усилие на 

членовете на организацията обуславя и избора на теоретичната рамка на обобщението-анализ.  

4. Теоретични рамки на обобщението-анализ. 

Резултатите от изследването, проведено в рамките на проект „Равни шансове за подкрепа на 

деца и лица с епилепсия и техните семейства“ са анализирани от гледна точка на целта на 

проекта. Тази цел е да промени нагласите за самоизключване на хора – деца и възрастни болни 

от епилепсия и техните семейства и хора с увреждания като цяло. Затова анализът е 

информиран от работата на учени, които са изучили ефекта на изключване от обществото на 

хора, обединени от определен проблем. 

За Pharr (1988) стигматизирането на хора на базата на пол, възраст, сексуална принадлежност, 

увреждане, етнос и т.н. е институционално насилие, упражнявано от имащите власт и ресурси 

върху нямащите власт и ресурси. Стигматизацията води до изключване (маргинализация) на 

хора от достъп до обществени ресурси и до възможност за участие в управлението на 

обществото. Последиците от изключването водят до това, че изключените започват да се 

идентифицират с негативните характеристики, които им се приписват и този негативен 

идентитет се изразява от тях в поведения на насилие, депресия, изолация. Например, хората с 

увреждания могат да се идентифицират с образа, който им се приписва - че са зависими, 
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неспособни нямат право на същите условия на живот на които имат онези, които нямат 

увреждане.  

Това е причината според авторката, процесът на изключване да е трудно да бъде прекъснат 

тъй като потърпевшите започват да търсят решение в това да се изолират от другите и да 

търсят индивидуални решения на проблемите си. Тази изолация обаче поддържа 

маргинализацията тъй като обществените промени могат да се случват единствено колективно 

в общности. 

Freire (1970) смята, че потиснатите общности развиват „култура на мълчание” -  резултат от 

това, че доминиращата култура и нейното „експертно знание” игнорира техните опит и 

знание. Авторът смята, че образованието може да преодолее ефекта от насилието върху такива 

общности, когато успее да създаде условия за равнопоставен обмен между учители и 

студенти, т.е. когато двете страни започнат да учат един от друг (стр. 20). Авторът критикува 

експертите в социалната работа, които се преживяват като носещи знанието и не насърчават 

хората да говорят за своя опит, с което подкрепят тяхната  „култура на мълчание.” 

Базиран на горните тези, анализът организира препоръките така, че да: 

- отразят в максимална степен съобщеното от участниците, 

- открои онези характеристики на услугите, които изолират хората с увреждания и 

техните семейства, 

- открои тенденции у участниците, които са резултат от хроничното им отхвърляне, 

- препоръча промени в услугите, които да преодолеят системното отхвърляне/насилие 

над хората с увреждане  и техните семейства. 

Обобщението-анализ е написан и съобразявайки се с целите на изследването. Затова то 

отговаря на въпросите:1/ какви са нагласите и капацитетът на хората с увреждания и техните 

семейства да участват равностойно в живота на обществото чрез използване на нейните 

ресурси-социални, здравни, образователни услуги и услуги, свързани с участие на пазара на 

труда: 2/ кои са следващите действия, които трябва да се предприемат от страна на АРДЕ за да 

постигне по-голяма автономност на членовете си: 3/  как държавните институции могат да 

постигнат по-голяма автономност на децата и лица с епилепсия и други увреждания и техните 

семейства.  



ПРОЕКТ BG051PO001-2.011-0012-C01 
„Равни шансове за подкрепа на деца и лица с епилепсия и техните семейства.” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

Обобщението – анализ е базирано на участието на следните групи: родители на деца с 

епилепсия или с увреждане на възраст под 18г. и лица с епилепсия или с увреждане в 

трудоспособна възраст над 18г.  

5. Демографският профил на участниците. 

- Общо 204 представители на целевата група от цялата страна, 44,61%  с увреждане и 47.55% - 

с епилепсия. 

- Възраст – от 20 г. до над 60 г., всички в трудоспособна възраст. 

- Образование – преобладаващата част (91.41%) имат средно или по-ниско образование; 8.58% 

имат полувисше и висше образование. 

- Трудов статус: пенсионери (с лична пенсия за инвалидност) - 73.53% от всички, пенсионери 

(за трудов стаж и възраст) - 3.43%; безработни - 4.90%, учещите – 10.78%; работещи – 5.97%. 

Общият дял на лицата от тази целева група, които нямат собствени доходи (безработни и 

учащи), както и тези с ограничени доходи (пенсионери), които са извън трудовия пазар е 

94.03% от анкетираните. 

Семеен статус: несемейни - 49.02% от всички, с брак - 13.24%, живеят разделени - 1.47%, 

живеят на семейни начала - 12.25%, разведени - 7.84%), лица с починал съпруг/ съпруга - 

8.33%. 

Общият дял на лицата с епилепсия или с увреждане над 18 год., които не живеят в пълноценна 

семейна среда (разделени, несемейни, разведени или вдовци/ вдовици), не е никак малък – 

възлиза на 66,67% % от всички анкетирани. 

Степен на трудоспособност: С 50-70% намалена работоспособност (лека) - 23.53%, със 71-90% 

намалена работоспособност (средна) - 48.53%, над 90% намалена работоспособност (тежка) - 23.53%. 

Общо 95.59% от лицата са с медицинска експертиза за намалена трудоспособност. 

Способност за социална адаптация: С 50-70% намалена възможност за социална адаптация 

(лека) - 18.63%, със 71-90% намалена възможност за социална адаптация (средна) - 40,20%, 

над 90% намалена възможност за социална адаптация (тежка) - 17.65%. 

Общо 76.47% от лицата са с намалена способност за социална адаптация: 

Участниците в изследването имат редица бариери пред включването си и участието си на 

пазара на труда. Затова без активното участие на здравните, образователните и социалните 

услуги, те не биха могли да се подготвят за това. Подготвят ли тези услуги хората за бъдещото 

им включване на пазара на труда?  

6. Основни изводи, свързани с работата на здравния сектор. 
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Социалното изключване се поддържа поради здравословни проблеми и ограничен достъп до  

здравеопазване. 

Родителите са запознати с качеството и ефективността на лекарствата, наясно са с  

особеностите на заболяването си и кои методи на лечение са подходящи за него. Те са склонни 

да дадат висока оценка на работата на лекуващия си лекар по отношение на това, че е 

определил правилно медикаментозната схема за лечението - подбрал е адекватния медикамент 

и е предписал оптималната му дозировка. За повечето от тях цените на някои от лекарствата 

са много високи, липсва редовно снабдяване на аптечната мрежа с лекарства, което ги кара да 

ги доставят от чужбина. В проценти, достъпът на лицата до здравеопазване са ограничени 

поради: високи цени на лекарства /89%/, липса на някои лекарства /48%/, недостатъчни 

финансови възможности за закупуване на лекарства /88%/, недостатъчен достъп до 

специалисти за: периодични консултации с лекари /79%/, определянето на вида и степента на 

увреждане /75%/, за диагностика и лечение /57%/. 

Повече дефицити на лекарства в аптечната мрежа виждат жителите на столицата в сравнение с 

останалите по-малки населени места. 

Въпреки това имат нужда от периодични консултации в близката поликлиника с лекари-

специалисти за конкретната форма на своето заболяване – в какво състояние е болният, какво 

е правилното лечение и каква трябва да бъде медикаментозната схема.  

Родителите използват, макар и не така масово услугите на Центровете за комплексно 

обслужване на деца с увреждане и хронични заболявания.  Близо половината са склонни да 

смятат, че тези услуги са налични и достъпни и това са предимно онези, които живеят в 

столицата и в областните центрове. Обратно, жителите на малките градове и особено на тези в 

селата заявяват категорично мнението си, че тези услуги са недостатъчни и трудно достъпни. 

Родителите не са удовлетворени от медицинските грижи в училище. Те не смятат, че при 

криза има подготвени хора да реагират адекватно, или да се погрижат детето да приеме 

съответната доза медикаменти, когато е на училище. Това се случва въпреки, че са 

информирали училищното ръководство и учителите какви медицински мерки трябва да се 

предприемат, ако детето им изпадне в криза в училище, какво е заболяването на детето и 

какви са рисковете свързани с това заболяване. Преобладаващата част от родителите водят 

детето си в училище и го вземат оттам след завършване на занятията.  

Родители не са доволни от медицинската експертиза за определянето на вида и степента на 

увреждане на децата (до 16-годишна възраст), която често пъти води до ощетяване на децата. 
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Лицата с увреждания и епилепсия споделят вярването, че социалното им включване е 

трудно поради здравословното им състояние, което познават. 

Те дават по-добра оценка на медицинските грижи от родителите. Най-много използват 

поддържаща медикаментозна терапия и психотерапия. Достъпът до квалифицирана 

медицинска помощ се оценява по-скоро негативно, особено от хора с епилепсия, като 

изключение правят живеещите в столицата.  

По-високи изисквания към здравните услуги имат хора с висше и средно гимназиално 

образование, живеещите в столицата, работещите, учещите и безработните.  

Има недоволство спрямо медицинските експертизи за определяне на степента на временна и 

трайно намалена работоспособност. Общото мнение е, че тези експертизи често пъти водят до 

ощетяване. По-ощетени се чувстват  пенсионерите, особено на тези, които имат пенсия за стаж 

и възраст, дори в сравнение с тези, които имат пенсия за инвалидност, както и лицата със 

средно (гимназиално и специално) образование. 

Обобщение на характеристиките на здравните услуги, които поддържат изключването. 

Първо, здравните услуги не са достъпни за голяма част от участниците поради бедност, скъпи 

лекарства и липсата на проследяване на заболяването. Второ, без достъп до качествена 

медицинска грижа,  увреждането изолира и здравите членове на семействата, които са 

принудени да следят състоянието на болния, да го придружават. Трето, медицинските 

експертизи не са координирани с работата на секторите, които отговарят за социалното 

включване - социален и здравен. Така, увреждането и информацията за него не е осмислено 

през способностите на хората да живеят в общността, да се учат и да работят. 

Препоръки на родители.  

Подобряването на достъпа до лекарства може да стане чрез намаляване на цената на 

лекарствата, наличност на лекарства в аптеките, парична помощ на родители с ограничени 

финансови възможности за закупуване на необходимите лекарства.  

Основен извод 

Нагласите на участниците са свързани с вярването, че увреждането и здравословните 

проблеми предопределят изключването им. Бедността е важен фактор за достъп до качествени 

здравни услуги – лекарства и постоянно наблюдение и консултиране. Липсата на здравни 

услуги в училище прави родителите тревожни, не освобождава тяхното време за тяхно 

собствено развитие и работа. Медицинските експертизи се преживяват като ощетяващи. Какво 
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означава това е важно да се изучи, но изглежда, че те допринасят за изключването, вместо да 

осигуряват по-добра интеграция.      

 

7. Основни изводи, свързани с работата на социалните услуги. 

Социалното изключване се поддържа от нагласите на участниците в изследването и от 

характеристики на услугите, които ги поддържат. 

Както родителите на хора с увреждания и с епилепсия, така и самите болни се страхуват от 

отхвърляне от хората от мнозинството. Над половината от болните от епилепсия и с 

увреждания хора заявяват, че околните ги избягват и обиждат заради техните здравословни 

проблеми, като по-силни усещания за дискриминация имат лицата с увреждане в сравнение с 

тези с епилепсия , живеещите в селата в сравнение с жителите са столицата и на останалите 

населени места, както и лицата с по-лека степен на увреждане. Повече от половината от 

респондентите съзнателно стоят настрана от социалните ситуации, за да предпазят 

семействата и приятелите си от притеснения. Те се чувстват по-малоценни в сравнение с 

хората, които нямат здравословни проблеми и са убедени, че техните здравословни проблеми 

намаляват шансовете им в живота. Родителите на децата искат тяхната интеграция, но 

например, над 50% от тях крият за болестта на детето в училище. От социалните услуги те 

очакват да постигнат социализация – както за децата, така и за себе си. 

Родителите на деца с увреждания познават социалните услуги и ги ползват. Техните  критики 

са свързани с недостатъчните усилия в посока осигуряване на общуване на децата им с хората 

от общността. Те смятат, че дневните центрове изолират децата им, тъй като не поощряват 

общуването на деца и възрастни с увреждания чрез общуване с всички деца от общността 

/66%/, чрез по-добър достъп до екскурзии, лагери /53%/. Услугата  „личен асистент“ също не 

постига интеграция/46%/.  

Половината от тях ползват услугата личен/социален асистент и са по-скоро удовлетворени от 

нея, другата половина изразяват недоволство от тази услуга. По-удовлетворени са лицата с по-

ниско, а по-малко удовлетворени – тези с по-високо (средно, полувисше и висше) 

образование. 

Личната помощ е от ключово значение за развитието на децата и за  функционирането на 

семейството. Повлияването на този показател може да се предположи, че е свързан с 

протестите на група от родители на деца с увреждания и силното отразяване от медиите. По-
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голямата част от хората не са запознати с личната помощ, но възлагат големи надежди за 

подобряване на качеството на живот на децата им и семействата. 

По-високо образованите са склонни да приемат външно лице за личен асистент, за да 

продължат своето социално и професионално развитие, докато тези с по-ниско образование 

(начално и основно) – да се грижат за децата си и като лични асистенти. Родителите имат 

очакване от дневните центрове за децата с епилепсия или увреждане, в които да се предлагат 

социални, психологически и образователни програми, насочени към тяхното интегриране в 

общността. 

Над половината от лицата с увреждане и епилепсия трудно се справят самостоятелно извън 

семейството, като по-малко автономни са лицата с увреждане в сравнение с тези с епилепсия, 

лицата с по-ниско от средното, в сравнение с тези с полувисше и висше образование; 

безработните и пенсионерите, живеещите сами, както и лицата с висока степен на увреждане. 

Всички участници настояват да учат, да работят, да почиват, да спортуват и да задоволяват 

културните си потребности там, където желаят и с когото пожелаят. 

70.10%, обаче не ползват услугата личен (социален) асистент и като цяло не са удовлетворени 

от нея. Не разбират спецификата на услугата като такава, която да отговаря на техните 

индивидуални потребности и предпочитания. По-голяма част от респондентите - 61.74% са на 

мнение, че личният асистент трябва да бъде някой от родствениците, които се грижат за 

хората с епилепсия или с увреждания.  21.57% от анкетираните смятат, че личните асистенти 

не трябва да бъдат родственици, за да се развиват социално и професионално. 

Преобладаващата част от анкетираните също така смятат, че методиката за оценка на 

индивидуалните потребности за определяне на вида на месечната интеграционна добавка 

ощетява хората с увреждания и поради това трябва да се промени. 

Сравнително малка част от респондентите (16.18% от всички) са посочили конкретни услуги: 

психологическа помощ, постоянна рехабилитация, настаняване в ЦНСТ. 

Препоръки.  

Родителите искат социалната услуга „личен асистент“  да бъде уредена с отделен закон, а не 

да е част от други закони или да се получава по програмите на ЕС или по национални 

програми, които в даден момент приключват. Голяма част от родителите смятат, че услугите, 

които детето получава от личния асистент, трябва да съответстват на неговите индивидуални 

потребности и предпочитания. Родителите биха желали да имат възможност да избират 
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асистента и да определят какви дейности, къде, кога и как да ги изпълнява . Надделява 

мнението, че родителите/ родствениците трябва да бъдат лични асистенти. 

Родителите искат социални услуги да се предоставят не само на детето, но и на семейството, 

на всички, които се грижат за него.  

Преобладаваща част от хората с увреждане искат повече дневни центрове, в които да се 

предлагат програми, насочени към тяхното интегриране в общността. По-голяма част от 

анкетираните смятат, че държавата трябва да увеличи финансовата помощ за хора с 

увреждания (лична пенсия за инвалидност, поради заболяване, трудова злополука, гражданска 

инвалидност; интеграционни добавки и др.)  както и да се увеличи обхватът на добавките за 

социална интеграция (интеграционни добавки) и на целевите помощи, и те да обхващат 

повече услуги.  

Извод  

Социалната подкрепа- финансова и чрез услуги е недостатъчна. Основният проблем на хората 

е бедността, а услугите не я адресират.  

Услугите поддържат изключването на участниците в изследването поради няколко причини. 

Първо липсва  връзка между самите социални услуги в социалния сектор, както и със 

здравните и образователните услуги. Например, използването на  „Социален асистент“ няма 

връзка със стимулиране на учене, не води до ангажираност на членове на семейството на 

пазара на труда. От отговорите на участниците-родители, става ясно, че програмите не са 

достатъчно индивидуализирани. Не е ясно и дали услугите се развиват и се променят на базата 

на обратната връзка на клиентите си. Позитивен резултат е, че семействата имат нужда от 

социални услуги – това е заявка, която трябва да се има предвид. Обратната връзка се събира и 

взема предвид при създаване и развитие на програмите.  

Нагласите на участниците, които пречат на социалното им включване, е свързана с липсата на 

активност по отношение на социалните услуги. Не е ясно доколко те изискват промени от 

хората, които работят в тях на базата на познаване на техните задължения. Една тенденция, 

която поддържа това поведение е разбиране, че законовите промени ще доведат до включване, 

а не човешката връзка с професионалист. 

8. Изключване поради липса на достъп до образование и квалификация.  

Социалното изключване се поддържа от образование, което е формално, няма визия за 

бъдещото развитие на хора с увреждания и не ги готви за участие на пазара на труда. То не е 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.011-0012-C01 
„Равни шансове за подкрепа на деца и лица с епилепсия и техните семейства.” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

ориентирано към това да предлага квалификация на семейства, които се грижат за хора с 

увреждане. 

 

Родителите са убедени, че децата с епилепсия или с увреждане трябва да  учат с всички 

останали деца, за да бъде удовлетворена тяхната потребност от общуване. По-готови са за 

интеграция жителите на големите областни центрове и на селата, хората със средно и по-

високо образование, а по-малко уверени са тези от столицата и от по-малките градове. 

Родителите знаят какви са образователните права на децата и към коя институция да се 

обърнат, когато тези права са нарушени. Те смятат, че законодателството, което урежда 

интеграцията на децата със специални образователни потребности (СОП) в масовите училища, 

както и практиката в тях, не позволяват лесното и бързо интегриране на децата и трябва да се 

променят, защото децата със СОП в училище неправилно се възприемат като група със сходни 

потребности.  

 

Родителите отбелязват, че са имали проблеми при записването на детето в училище поради 

спънки от страна на училищното ръководство или на по-висшите ръководни органи на МОН, 

както и на отделите "Закрила на детето" и „Образование и култура” в общината. Ръководства 

на училищата често директно отказват записване или насочват деца към помощно училище. 

Над половината от родителите посочват, че в училище, липсват или са недостатъчни 

квалифицираните специалисти (ресурсен учител, логопед, социален работник, психолог, 

медицинска сестра и др.).  

 

Малко под средното ниво от хората с увреждане са били обект на дискриминация заради 

своите здравословни проблеми в периода на училищното образование. Данните показват, че 

по-дискриминирани са били онези, които са били по-конкурентво-способни. Децата с по-

висок потенциал и мотивация – онези с висше образование и с по-лека степен на увреждане, са 

се чувствали по-дискриминирани. Децата искат законите, които осигуряват освобождаване от 

такси, настаняване в общежитие, стипендии да се спазват. 

 

Образователната система не предлага професионална подготовка на деца с увреждания под 10  

% завършват професионални училища. Това е индикатор за липса на визия относно бъдещ 

ангажимент на хора с увреждане към пазара на труда, както и липса на ангажимент на 
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училищната система да ги готви за участие в него. В същото време 67% от хората с увреждане 

искат обучения, програми за по-бързо овладяване на нова професия и „меки умения“ /65%/. 

Препоръки.  

 

Родителите настояват училищното ръководство или класният ръководител да обясняват на 

родителите на останалите деца в класа каква е същността на заболяването на детето, за да се 

преодолее тяхната съпротива срещу това то да учи в класа наред с техните деца. Те искат 

индивидуално планиране на интеграцията, посещаващи масовото училище, което да включват 

обучението, работата вкъщи, заниманията през свободното време и др. Все още липсват 

приспособления за лесен достъп до сградата.  

 

Преобладаващата част от респондентите заявяват, че биха се включили в обучение за 

придобиване на умения за по-активно търсене на работа и за успешна трудова реализация, 

както и в стажантска програма за по-бързо овладяване на нова професия,  обучителна 

програма за хора с увреждания, за да овладеят достъпна за тях специалност или професия, 

обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови „меки“ умения като чужд език, 

компютърни умения, социални умения, умения за учене, за инициативност и 

предприемачество. 

По отношение на образованието нагласите на участниците са по-различни. Те са по-осъзнати 

за мисията на образованието и искат промени. Те са наясно, че масовото училище се стреми да 

приспособи децата със СОП към себе си, а не да се съобрази със специфичните им 

потребности. Преобладаващата част от родителите вярват обаче, че не могат да влияят по 

никакъв начин на процеса на интеграция на своите деца, а онези, които са се опитвали не са 

имали подкрепа от държавни и НПО организации, когато са имали конфликти с училищни 

ръководства.  

Горното показва, че усилията на родителите трябва да се чуват и техните предложения трябва 

да се интегрират, за да може образованието да стане индивидуализирано и да готви хората с 

увреждания за активен живот в бъдеще. 

 

9. Изключване поради липса на работа и ограничен достъп до услуги трудова заетост 
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За 69.05% от родителите основна пречка пред започване на работа е заболяването на детето. 

Те разчитат на доходи от близки и роднини и такива, които са предоставяни от държавата.   

Въпреки трудностите, половината от родителите са мотивирани да се реализират на пазара на 

труда. По-високо мотивирани са учащите на по-млада възраст, със знанията и уменията, които 

усвояват в учебните заведения, семейните, които са разделени от  своите съпрузи. По-слаба 

мотивация имат родителите на деца с епилепсия, жителите на столицата, на големите окръжни 

центрове, пенсионерите и безработните. Повече родители на деца с епилепсия се отказват от 

работа в името на детето. Семейните и вдовиците/ вдовците, декларират по-слабо желание за 

търсене на реализация на трудовия пазар. 

По-активни в търсенето на работа са работещи, учещи и безработни (в сравнение с 

пенсионерите, както и лица с ниско образование (основно и начално), както и тези с високо 

(полувисше и висше), от по-малките населени места, включително и областните центрове. 

Родителите със средно образование (гимназиално и специално) и живеещите в столицата са 

много по-пасивни.  

По-висок трудов потенциал декларират, че имат завършили средно специално и полувисше, 

семейни лица, живеещи отделно от своите съпрузи. По-малко от половината живеят с 

вярването, че  няма да могат да се справят с която и да е работа, дори и да им бъде 

предложена. По-ниска оценка за себе си да имат родителите на деца с епилепсия,  жителите на 

по-малките градове, работещите и пенсионерите.  

Родителите искат да работят, но само 9,52% от тях използват програмата „Родители в заетост“ 

на Агенцията по заетостта към МТСП, като най-вероятно причина е липсата на 

информираност за нея. Търсят работа през Бюрата по труда са малко над 19%, а 81% 

отбелязват категорично, че не са регистрирани в бюрата по труда и не търсят работа с тяхното 

посредничество. 

Над половината от хората с увреждане или епилепсия имат самочувствие, мотивация и 

умения, необходими да работят. Те вярват, че работата осигурява тяхната интеграция в 

обществото и повишава качеството им на живот, като лицата с епилепсия демонстрират по-

високо самочувствие и мотивация в сравнение с лицата с увреждане. 57.35% от лицата са се 

възползвали от субсидирани и адаптирани работни места за хора с увреждания, която  

предлага Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания на 

МТСП.  
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Само 25% от участниците търсят работа чрез местните бюра по труда, а чрез контакти на  

близки - само 14.22%. Ниската активност може да се обясни със следните данни: 62.75% 

смятат, че Бюрата по труда предлагат неподходящ за тях труд, 65% се чувстват 

дискриминирани и 60.78% са на мнение, че работодателите отказват да наемат на работа лица 

със здравословни проблеми. Въпреки че смятат, че е по-добре да работят в интегрирана среда,  

едва 21.57% желаят да работят извън дома си. Липсата на умения, както и място за стопанска 

дейност и необходимите работни средства (машини, превозни средства и др.), ги спира да 

започнат самостоятелен бизнес, половината от респондентите (50.00%) предпочитат 

надомната работа. 

От участниците 30.88% са с ниска мотивация и самочувствие за кандидатстване за работа. По-

високо самочувствие и мотивация имат работещите, учещите и дори пенсионерите в 

сравнение с безработните и семейните, които живеят разделени от своите съпрузи. Някои 

допълнителни към горните причини за това са: влиянието на медикаментите, липса на 

достъпна среда, бюрократичните пречки пред самостоятелния бизнес,  предразсъдъците на 

работодателите, липса на финансови средства и неодобрение от органа за хора с увреждания 

са пречки пред започване на работа. 

Препоръки. 

За да работят, родителите имат нужда от: консултации за професионално преориентиране, за 

да изберат такава професия, която могат да упражняват, като същевременно отделят 

достатъчно време за детето си. Те имат нужда от информация за това къде и как да 

кандидатстват за работа, за да се представят добре пред работодателите. Искат обучителни 

курсове за придобиване на подходяща професионална квалификация. 

За 95% от родителите най-желана е работа с гъвкаво работно време и надомна работа. 

Основна причина за това е дискриминацията на работното място-работодателите нямат 

желание да вземат на работа хора, чиито деца имат увреждане. От това са засегнати повече 

родители на деца с епилепсия. 

Някои родители са обмисляли и започвали свой бизнес. За това имат нужда от специална 

подкрепа.  

За да работят, 44.61% от хората с увреждане се нуждаят от консултации за вида професия, 

която могат да упражняват според здравословното си състояние, от информация за това къде и 

как да кандидатстват за работа и да се подготвят за кандидатстването. Имат нужда от 
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информация за работни места за хора със здравословни проблеми, както и повече субсидирани 

от нея и адаптирани работни места за хора с увреждания. 

Изводи 

Има разминаване между мотивация и готовност за работа у участниците и подкрепа, която те 

биха могли да получат, но не получават. Участниците в изследването имат нужда от подкрепа 

при търсене и намиране на работа. Тази подкрепа трябва да е системна и дългосрочна, тъй 

като бариерите пред участието на пазара на труда са много- предразсъдъци на работодатели, 

рискове за здравето на работното място, липса на гъвкавост, която увреждането изисква – 

както за родители, така и за самите хора с увреждане. Искането за информация за работни 

места, подходящи за определени заболявания, показва, че здравната система не предлага 

такава информация, т.е. че здравната система не е подготвена да партнира на хора с 

увреждания за това те да участват на пазара на труда.  

Бюрата по труда не са адаптирани към потребностите на хора с увреждания и техните 

семейства, или ако са-това не е комуникирано към тях. За да стане „срещата“ между 

потребители и тях, те трябва да са про-активни, да познават потребителите си и да предлагат 

гъвкави работни места, както по отношение на родители, така и по отношение на хората с 

увреждане. Липсва система за работа с работодатели по посока ограничаване на 

предразсъдъците им към хора с увреждания и техните семейства. Социалните услуги е 

необходимо да започнат да работят със семействата, за да поощряват и ги подготвят за 

участие на пазара на труда.   

 

10. Достъп до Пазар на труда и препоръки към услугите – обобщение. 

Здравните, социалните и образователните услуги не успяват да подготвят клиентите си за 

участие на пазара на труда. Няколко са причините за това. 

Услугите са пасивни. Те очакват хората да се адаптират към тях, а не обратно. Когато хора с 

увреждания традиционно са били отхвърляни с десетилетия, услугите трябва да достигат до 

хората, вместо да очакват клиентите да ги търсят.  Това трябва да става по няколко начина. 

Първо, чрез активно издирване на клиентите. Второ, чрез осмисляне на интервенциите си 

така, че те да включват мисленето за постигане на бъдеща автономност. Трето, чрез гъвкавост 

на предлаганите програми и услуги, т.е. съобразяване на услугите с възможностите на хората, 

с ограниченията им, резултат от здравните им проблеми, с променящите се потребности, с 
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последиците от стигмата. Четвърто, услугите имат мисия да помагат на хора с увреждания и 

техните семейства да бъде равнопоставени членове на обществото. Това означава, че те имат 

задачата да преодоляват нагласите на мнозинството да изключват чрез информация за здраве, 

права, способности и умения за това по какъв начин съвместният живот може да се постигне.    

Препоръка: здравни-социални-образователни услуги трябва да развият системи за получаване 

на непрекъсната обратна връзка от клиентите си и да съобразяват работата с тях. Така  ще 

прекъсне практиката да се изисква родители и деца да се адаптират към тях.  

Услугите не работят заедно и координирано. Всеки сектор работи сам за себе си, липсва 

връзка между професионалисти, което означава, че методиката за Работа по случай не се 

прилага. Тази Методика изисква социалните работници да осигурят екипна работа между 

лекари, учители и социалните услуги, които да работят по споделени, договорени и 

разпределени между секторите задачи, ориентирани към обща цел- постигане на максимална 

автономност на човека с увреждане, включително чрез участие на пазара на труда.  

Препоръка: изискване за приложение на методика Работа по случай и запознаване на 

клиентите с нея, за да могат те да упражняват контрол по нейното приложение и да стана 

партньори в този процес. 

Работещите в услугите имат нагласи да изключват. Социалните услуги ги изолират, 

училищата не ги искат и не разполагат с ресурси за подпомагане на работа с тях. 

Медицинските услуги не са ориентирани към това да подготвят и информират хората с 

увреждания към участие на пазара на труда. Тези нагласи не позволяват да се мисли за 

бъдещето на хора с увреждания и за техните семейства и затова мисленето и планирането на 

бъдещо включване на пазара на труда на хората с увреждане и техните семейства не се взима 

предвид при оценката, създаването на терапевтични планове и подкрепа при тяхното 

реализиране.  

Препоръка: обучението на специалисти трябва да включва промяна на нагласи. Клиентите 

трябва да познават своите права, както и задълженията на работещите в услугите, за да 

настояват за качествено и базирано на етика отношение. АРДЕ е важна организация, която да 

е медиатор между тях и правозащитни организации.  

Услугите нямат достъп до модерни знания и изследвания, които да прилагат в работата 

си. Има критика както по отношение на качеството на лечението, така и по отношение на 

развитието на програмите – образователни и социални. Например, фактът, че семействата на 

хора с увреждания нямат достъп до социални и услуги означава, че не се прилага екологичния 
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подход към проблема. Знае се, че интервенции, които са насочени само към човека с 

увреждане не е достатъчно ефективен.   

Препоръки: обучението на кадрите, работещи в секторите здравеопазване, образование, 

социални услуги и трудова заетост трябва да гарантира, че се преподават най-последни и 

базирани на данни подходи и програми. Необходимо е обучението да акцентира върху оценка 

и развитие на силните страна на родители и деца с увреждане, за да започне да се развива 

мисленето за тези хора като за потенциална работна сила. Самите родители трябва да 

получават знания за възможности, които могат те самите да използват, както и техните деца. 

11. Заключение: Лицата с епилепсия и техните потребностите от социално 

включване чрез заетост.  

 

Анкетното проучване не посочва статистически значими различия по отношение на профила 

на лица с епилепсия.  Все пак, някои от тях са следните. Първо, лицата с епилепсия са по-

недоволни от медицинската помощ от останалите участници в изследването. Второ, те се 

чувстват по-малко дискриминирани в сравнение с лицата с увреждане. Трето, те имат по-

високи изисквания към образование и по-лесно се справят във външната среда. Децата с 

епилепсия демонстрират по-високо самочувствие и мотивация в сравнение с лицата с 

увреждане. В същото време, родителите на деца с епилепсия, се чувстват по-дискриминирани, 

те са тревожни, че децата им при криза са в риск и че няма на кого да разчитат в подобни 

ситуации.  

Това, което е важна особеност на изследването е, че негови участници са хора с оскъдни 

ресурси. Те са основно от населени места извън София, имат тежки увреждания, не разполагат 

с достатъчен достъп до услуги, включително здравни.  

Горните обобщения могат да отговарят на зададените в началото въпроси така: 

1/ какви са нагласите и капацитетът на хората с увреждания и техните семейства да участват 

равностойно в живота на обществото чрез използване на нейните ресурси-социални, здравни, 

образователни услуги и услуги, свързани с участие на пазара на труда? 

Отговорите на участниците показват, че те не са изгубили желание да работят , независимо от 

това, че всички услуги, които ползват не ги готвят за това. Те са критични, но и имат 

конкретни предложения за подобряването на услугите. Основните им изисквания са към 

системата на образование, защото тя не предлага гъвкави методи за усвояване на умения и 

знания. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 2/ кои са следващите действия, които трябва да се предприемат от страна на АРДЕ, за да 

постигне по-голяма автономност на членовете си? 

АРДЕ е направила първата крачка към това да включи темата за участието на пазара на труда 

сред останалите услуги. На базата на това изследване и препоръките, организацията може да 

изгради стратегия за това по какъв начин да лобира за конкретни действия по тази тема. 

 3/  как държавните институции могат да постигнат по-голяма автономност на децата и лица с 

епилепсия и други увреждания и техните семейства.  

Държавните институции трябва да осигурят системно прилагане на методиката за Работа по 

случай и да развиват системите си на базата на научни данни, които обобщават 

предложенията на клиентите за които работят. 

Д-р Галина Маркова  НБУ 

 

 


